Oroszlán Király
„A Dicsőséges Király”

Tûz Királyok

Kos Király
„A Harcos-Király”

A Kos Király lobogó, lángvörös palásttal rohan végig a
tróntermen, és nagy hangon, heves gesztusokkal rendelkezik. Igazából nem szeret beszélni, az „üres fecsegést”
alattvalóira hagyja: ő a tettek embere. Vállalkozásban,
dinamikus vezetésben verhetetlen. Hadvezéreitől azt
várja, hogy a győzelem érdekében mindent letaroljanak, és ha kell, maga vezeti seregét a harcmezőre. Szabadidejét az arénák díszpáholyában tölti. Legtöbbször
spontán és önfejűen dönt, nem kérdez meg senkit, és
nem veszi figyelembe mások szempontjait. Ennek sokszor háborúskodás és pusztítás az eredménye. Amint learatott egy győzelmet, újabb hadi célt tűz ki magának.
Először cselekszik, aztán gondolkodik. A gyenge személyeket – ha csak lehet – kihajítja Udvarából. Zsarnokoskodó önkényúrnak tartják. Parancsa így hangzik:
„Érvényesülj!” Sohasem néz a múltba, mindig a jövő felé
fordul. Mindent kihívásnak tekint, és azonnal lép, ha
viszont kudarcot vall, egy-kettőre ismét talpra áll. Férjként és apaként is bátor és lobbanékony, de példásan tud
küzdeni a szeretteiért.
/A Király erőben van ebben a jegyben./
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Az aranyszín köpenyt viselő Oroszlán Király kényelmesen elhelyezkedik a trónon, és arcát a fény felé fordítva,
lassú méltósággal fejti ki nézeteit. Nem törtet, hanem
sugárzó méltósággal mozog. Uralkodónak, vezetőnek
született. Elvárja a hódolatot, hogy az emberek üdvrivalgással fogadják. Általában felnéznek rá, és ő szívesen
fürdik a sikerben. Nagylelkűen adakozik, de rendszerint
csak azért, hogy emiatt is jobban dicsérjék. Nem szereti
a háborút, csak olyan harcba kezd, amelyből győztesen
kerülhet ki, hiszen a dicsőség az éltető eleme. Királyi
szórakozásokkal múlatja az időt, például pompás trófeákat gyűjt. Örök parancsa: „Légy a sugárzó középpont!”
Folyton teremteni akar valamit, jelentős nyomot akar
hagyni a világban. Fellépése és szemlélete drámai, önössége alkalmasint átcsaphat despotikus hajlamokba. Ha
büszkesége csorbul, gőgössé válik, és egy életre megsértődik. Ilyenkor akár vissza is élhet a hatalmával. Ha erős
méltóságérzete nem billen el az arrogancia felé, másokat
is önbizalomra taníthat. Férjként és apaként melegséget
és biztonságot sugároz, büszke a családjára.
/A Király uralomban van ebben a jegyben./

Nyilas Király
„A Lovagkirály”

A Nyilas Király távolságtartó udvariassággal, peckesen
áll a trónemelvényen, onnan tartja kenetteljes előadását megkérdőjelezhetetlen igazságairól. Ő egyszerre
filozófus és főpap, valamint remek politikus. Nemes
eszméket szolgál. Lelkesen törekszik idealisztikus céljai felé, és közben másokat is lelkesít. Szívesen utazik,
és előszeretettel fogadja idegen kultúrák képviselőit, de
mindig megtartja a tisztes távolságot. Számára legfontosabb a hit és a szent meggyőződések. Apró-cseprő gondokhoz nincs türelme, mert kevés a gyakorlati érzéke.
Fáradhatatlanul, egyfajta belső tűztől hajtva kutatja a
megvilágosodást. Parancsa: „Légy optimista, és keresd
az igazságot!” A szépen hangzó igazságok és téveszmék
annyira magukkal ragadhatják, hogy felsőbbrendűnek
hiszi saját magát és országát. Ha idáig eljut, akár az
egész világ gyarmatosításán is elgondolkodik, hogy minél több helyen győzedelmeskedhessen a „szent eszme.”
Azokat, akik nem értenek egyet vele, örökre megbélyegzi. Férjként és apaként is idealista, erkölcsös és derűs,
bár könnyen elszállhat a valóságtól.
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